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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de verschillende
fracties.
Mevrouw Beths (VelsenLokaal) kan zich prima vinden in het raadsvoorstel. Zij vraagt
zich af of aan paragraaf 3 het thema sport toegevoegd kan worden en het begrip
duurzaamheid zo breed mogelijk te trekken. Bij paragraaf 7, financiën, staan
subsidies ten behoeve van uitwisselingen vermeld. Zij hoopt dat deze subsidie niet
gebruikt zal worden voor het heen en weer uitwisselen van bestuurders.
Mevrouw van Haren-Bot (Groen Links) kan zich goed vinden in de notitie. Kan in het
kader van de duurzaamheid de stedenbanden op het gebied van economische zaken
benadrukt worden? Kan bij millenniumdoel 1 het begrip extreme armoede duidelijker
gedefinieerd worden? Wordt er bij punt 4 (uitvoering inkoopbeleid) ook naar gekeken
naar duurzaamheid. Wat betreft initiatieven voor stedenbanden kan er ook gedacht
worden aan innovatie op het gebied van haven en cultuur.
De heer Cruz Linde (PvdA) heeft veel vragen en suggesties. Hij geeft aan dat het om
een continu proces gaat en wil weten hoe het staat met de uitgangspunten na 2015
en de afstemming met de visie 2025? Het platform ontwikkelingssamenwerking
Velsen, is dat een soort mondiaal centrum? Wat is de rol van particulieren en
organisaties daarin? Het is zorgelijk dat er onvoldoende draagvlak is onder
organisaties voor het oprichten van platforms. Draagvlak is van cruciaal belang om
dit beleid uit te voeren. Wat wordt er aan gedaan om draagvlak te creëren of het
vertrouwen te herstellen? Een aanvulling op de genoemde thema’s kan het
realiseren van millenniumdoelen niet alleen hier maar ook daar, bijvoorbeeld in Galle
in Sri Lanka zijn. Er kan eventueel ook een 5e thema worden toegevoegd. Te weten
het ondersteunen van Velsense groeperingen die daar (Galle) millenniumdoelstellingen willen realiseren. Hij wil graag voorwaarden zien over het afleggen van
verantwoordelijkheid. Het liefst verbonden aan een tijdspad. Bij het tijdspad ziet de

fractie graag vaste momenten, vormen en dat er wordt nagedacht over
consequenties bij het niet nakomen hiervan. Hij wijst op de valkuilen van een open
agenda. Onder andere wat doet de gemeente als er geen initiatieven worden
aangedragen? Het realiseren van millenniumdoel vier kan worden gekoppeld aan
klimaat- en milieubeleid. Hoe rigide is het onderwerp duurzaamheid? Het thema
duurzaamheid is een groot begrip en mag wel breder geformuleerd worden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan worden aangevuld met
maatsschappelijke stage. Het is handig om naast sociale media en internet ook een
folder in de publiekshal en bibliotheek te leggen en het stedenbandenbord bij
binnenkomst van de gemeente op te hangen. Wat betreft financiën wil hij meer weten
over de verdeelsleutel en of er wordt gekeken naar de financiële positie van
initiatiefnemers. De fractie van de PvdA kan leven met deze nota en instemmen met
genoemde richting.
De heer Smeets (D66Velsen) vindt de ideeën goed maar mist de link met de
millenniumdoelen. Hoe helpt deze nota om de millenniumdoelen te bereiken? Het
creëren van een website is een goed idee. De fractie ziet liever dat het geld naar
mensen gaat die echt helpen in plaats van naar culturele uitwisseling.
De heer Bal (LGV) geeft aan dat de nota er in zijn algemeenheid aardig uitziet. Het
platform komt niet duidelijk naar voren. Hoe zit het nu met SOS Velsen? Deze
stichting probeert al jaren een platform te creëren en de gemeente weet niet goed
hoe hier aanvulling aan te geven. Hoe gaat dit opgepakt worden? Er gaat een groot
deel van het budget naar SOS Velsen. Wellicht kan de relatie met deze stichting op
een nette manier met elkaar afgebouwd worden. Ook kan er gezocht worden naar
een stedenband met een andere gemeente op de wereld, misschien in Oost-Europa.
Is het mogelijk om met KIMO iets te gaan betekenen met betrekking tot de
millenniumdoelstellingen? Er zijn subsidie loketten opengesteld, hoe luiden de
criteria hiervoor en wordt daar als organisatie verantwoording over afgelegd? Internet
kan bij dit onderwerp een belangrijke rol spelen. Komt er binnenkort een recent
verslag over de stedenband met Galle? Er kan ook meer aandacht geschonken
worden aan lokale ondernemers en noemt het voorbeeld van elektrische auto’s.
Mevrouw Koedijker (SP) geeft aan dat dit onderwerp al lang speelt en er nu eindelijk
een beleidsplan ligt. Heeft de VNG hierdoor al stappen genomen om de gemeente
het predicaat millenniumgemeente af te nemen? Wat zijn de kosten voor het
opzetten van een website? Is er wel behoefte aan zo’n website? Jongeren bereikt
men misschien beter via sociale media. Hoe zit het met het realiseren van
millenniumdoelen hier in Velsen? Komen er nog openbare watertappunten en zij blijft
voorstander van kraanwater tijdens de raadsvergaderingen. Kijk ook naar duurzaam
bankieren, doe geen zaken met een bank die investeert in wapenhandel of op een
andere manier bijdraagt aan het schenden van mensenrechten. Stedenbanden
kunnen veel mogelijkheden bieden. Er wordt hierover echter alleen met ondernemers
gesproken, betekent dit dat er alleen gekozen wordt voor een economische
samenwerking
De heer van den Brink (VVD) is tevreden met de nota. Zoals al eerder aangegeven
steunt de fractie alleen millenniumdoel 7 met de kanttekening dat het gaat om de
mensen die hier in Velsen wonen. Mondiale bewustwording en ontwikkelingssamenwerking is een taak voor het Rijk, niet voor de gemeente. Hij steunt natuurlijk

wel particuliere initiatieven. In tijden van bezuiniging op onder andere de Wmo is er
geen ruimte om subsidies te verstrekken aan stedenbanden en vriendschapsbanden.
Het gehele budget kan geschrapt worden en hij wil weten wat is er gebeurd met de
overgebleven 10.000,-.
De heer van der Hulst (CDA) geeft aan zeer voor millenniumdoelen te zijn. Als
individu en als lokale gemeenschap dient hier aandacht voor te blijven. Hij vraagt
aandacht voor het gebruik van zonnepanelen en noemt een voorbeeld hiervan in de
gemeente Beverwijk. Kan er een toelichting komen op de stedenbanden? En wat
heeft de stedenband met Bergisch Gladbach te maken met millenniumdoelen? Kan
er niet op zoek gegaan worden naar een stedenband met een stad daar waar
mensen het echt nodig hebben, die voldoen aan de 8 punten?
De heer Korf (ChristenUnie) vindt het een goed stuk maar niet concreet. Het tijdspad
volgt nog? Waarom hangt het toegangsbord er niet bij binnenkomst van de
gemeente? Echter kan dit bord er alleen hangen als Velsen zich daadwerkelijk heeft
geprofileerd als millenniumgemeente. Hoe wordt er op IJmondiaal niveau omgegaan
met millenniumdoelen en hoe provinciaal? Met China wordt er ook veel aan cultuur
uitgewisseld. Respect, met name voor de cultuur, is een belangrijke reden om een
stedenband aan te gaan. Hij wil voorstellen om met India een stedenband aan te
gaan. Het helder krijgen van millenniumdoelen in Velsen en het breder trekken ervan
is erg belangrijk.
De portefeuillehouder de heer Westerman bedankt de fracties voor de constructieve
reacties. Echter snapt hij de inbreng van de VVD niet. De VNG heeft nog niet
gereageerd op het predicaat millenniumgemeente aangezien de lange looptijd in heel
veel gemeenten speelt. Naast millenniumdoelen staat er nu in de titel ook mondiale
bewustwording en stedenbanden vermeld. Met KIMO is er juist door visserijzaken in
Sri Lanka nauw contact en wordt ook gerelateerd aan een onderzoek van KIMO en
ook IMARES gaat hiermee aan de slag. De portefeuillehouder noemt enkele
voorbeelden van bedrijven die betrokken zijn bij stedenbanden waarbij
kennisrijkwerken naast economische samenwerking een rol speelt. Hij is het eens
met de opmerking over Bergisch Gladbach, deze stedenband heeft op het moment
weinig invulling. Aankomende week is er wel een uitwisselingsproject met leerlingen
van deze stad. Deze stedenband is wel met opzet in dit stuk genoemd het is aan de
Raad om suggesties te geven om deze stedenband wel of niet te continueren. Er zijn
vanuit hele andere landen verzoeken gekomen om een stedenband aan te gaan. De
uitspraken van de voormalige voorzitter van SOS Velsen over Galle, daar staat het
huidige bestuur niet achter. De portefeuillehouder deelt met de Raad de vraag of
SOS Velsen wel het meest effectieve en meest zinvolle is op dat moment naast de
zaken die zij nog aan het afhandelen zijn. Zoals onder andere de tsunami gelden.
Over een stedenband met India is intern en extern veel over gesproken. Vanwege de
grote belangstelling voor India door veel andere gemeenten is er bewust voor
gekozen om ons daar niet bij aan te sluiten maar de band met Sri Lanka beter uit te
bouwen en meer te doen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Velsen
heeft als enige een stedenband met Sri Lanka, daarbij wil de gemeente duidelijk
insteken op de vier voorgestelde thema's. Sociale media is zeker een belangrijk
instrument maar een website is ook van belang. Deze wordt waarschijnlijk gelinkt aan
de website van Velsen waardoor er niet veel kosten aan verbonden zijn.

In september heeft de Raad gevraagd om een platform op te richten. Hierover is
gesproken met de partners. Er is geen voorkeur voor een platform maar voor het
voeren van een open discussie met groepen die vrijwillig kunnen aanschuiven. Het
gaat om groepen die ook hier in Velsen actief zijn. Het gaat niet alleen om export
naar een stedenband toe maar ook om terugkoppeling. De millenniumdoelen lopen in
2015 af. Er wordt nu door de verenigde naties gediscussieerd over een verlenging tot
wellicht 2018. Daarbij wordt het ene millenniumdoel beter gehaald dan het andere en
noemt een voorbeeld van onderwijs. Op het gebied van duurzaamheid geeft de
portefeuillehouder aan te willen kijken naar voorbeelden van Beverwijk waar Velsen
van kan leren en eventueel in IJmond verband samen te werken. De nota
inkoopbeleid is al vastgesteld en daar is duurzaamheid ook in opgenomen. Over de
mogelijkheid om openbare tappunten voor kraanwater te plaatsen heeft Groen Links
een motie ingediend wat de stand van zaken daarvan is weet hij niet. Het is niet de
bedoeling dat maatschappelijk stage uit het budget komt. Sport kan ook met scholen
en cultuursector meegenomen worden. Met de tsunami gelden is er door een
schenking van een aannemer een zwembad aangelegd in Galle. Personeel van het
zwembad Heerenduinen hebben hierover regelmatig contact en gaan op eigen
kosten en in eigen tijd daarheen. De portefeuillehouder is bereid om naar aanleiding
van de opmerkingen gemaakt tijdens deze sessie het beleidsplan aan te passen.
De voorzitter inventariseert bij de verschillende fracties en concludeert dat het
voorstel debatrijp is voor de raadsvergadering op 29 maart.

